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דברי תורה
לפרשת מסעי – תשע"א

פרשת מסעי
מסע החיים.
הפרשה פותחת ברשימת סיכום של התחנות שבהם בני ישראל חנו במדבר ,החל מרעמסס לסוכות וכלה
במסע האחרון מהרי העברים לערבות מואב .חלק מהתחנות מוזכר רק שמה של התחנה ,וחלק מהתחנות
מוזכר בקצרה גם סיפור קורות בני ישראל באותה תחנה .פירוט המסעות בתורה היווה חידה בעיני
פרשנים רבים .הרמב"ם ,מסביר שהסיבה לכתיבת רשימת המסעות נועדה למעשה ,לשימור הזיכרון בקרב
הדורות הבאים.
יהא הדור אשר יהיה  ,אם יטיל ספק באמיתות האירועים הללו אז יבואו המסעות המפורטים ויאמתו את
הספק .בשונה מהרמב"ם רש"י מבקש להסביר לסיבת הפירוט כשבח לבורא ,על שבמשך ארבעים שנה
טילטל אותם רק ארבעים ושניים מסעות .לאמור ,חסדו של הקב"ה מתבטא בכך שהקב"ה מיעט את
הנדודים של ישראל במדבר .נמצאנו למדים ,התועלת שבנדודים לרש"י היא לעמיד לפנינו את חסדו של
האל לעומת הרמב"ם שבית הנדודים היא אמיתות התורה.
השבוע בכנס הרבנים הבינלאומי של רבני צהר שמעתי ,שעל-פי הקבלה ,המסעות הנ"ל הן למעשה מספרות
את המסע האישי שכל אחד מאתנו עובר לאורך חייו .ישנן תחנות גדולות ויש קטנות ,יש ארוכות ויש
קצרות ,חלק מהתחנות נעימות וחלקן מעיקות חלק רחמניות וחלק אכזריות וחלקם אף ללא כל משמעות.
מכאן שסיבת הפירוט של כל המסעות היא לחנך אותנו שחרף כל סוגי המסעות ,יש ,כמו בני ישראל
בפרשה ,להתעלות מעל קשיי היום-יום ,לראות את המכלול הגדול ומתוכו לצמוח .לכאורה מסר זה פשוט,
הוא אומר לנו לדעת לגלות שכל רגע בחיינו הוא משמעותי ,וכל זמן בחיינו יש לחיותו כזמן איכות .אבל
דומה שבפועל ,על רקע החיים של האדם המודרני יש קושי גדול ליישם חיים הללו .על מנת לשער לסיבת
הקושי נעיין בשיר שכתב המשורר היווני קונסטנדינוס קוואפיס )הפנייה ראשונה לשיר מצאתי ב
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ית ָקה
ִכּי ֵתּ ֵצא ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֶאל ִא ָ
ְשׁאַל ִכּי ֶתּ ֱא ַר ְך ַדּ ְר ְכּ ָך ְמאֹד
ְמ ֵלאָה ְבּ ַה ְר ַפּ ְת ָקאוֹתְ ,מ ֵלאָה ְבּ ַד ַעת.
ירא...
אַל ִתּ ָ
ֻלּה
יך נִ ָשּׂאוֹת ,וְ ֶרגֶשׁ ְמע ֶ
בוֹת ָ
ָכּל עוֹד ַמ ְח ְשׁ ֶ
גּוּפ ָך ַמנְ ִהיג...
ַפ ְשׁ ָך וְ ֶאת ְ
ַמ ְפ ִעים ֶאת נ ְ
ְשׁאַל ִכּי ֶתּ ֱא ַר ְך ַדּ ְר ְכּ ָך ְמאֹד….
ית ָקה
וְ ָכל ַה ְזּ ַמן ֲחשֹׁב ַעל ִא ָ
יע ָשׁ ָמּה.
עוּד ָך הוּא ְל ַה ִגּ ַ
ִכּי יִ ְ
ֲך
אַך אַל ְל ָך ְל ָה ִחישׁ ֶאת ַמ ָסּע ָ
ְ
מוּטב ֶשׁיִּ ָמּ ֵשׁ ְך ָשׁנִ ים ַרבּוֹת.
ָ
ָקן
יע ֶאל ָה ִאי ֶשׁ ְלּ ָך ז ֵ
ֶשׁ ַתּ ִגּ ַ
ָע ִשׁיר ְבּ ָכל ַמה ֶשּׁ ָר ַכ ְשׁ ָתּ ַבּ ֶדּ ֶר ְך.
עשׁר.
ית ָקה ַתּעֲנִ יק ְל ָך ֶ
אַל ְתּ ַצ ֶפּה ֶשׁ ִא ָ
ָפה
יקה ְל ָך ַמ ָסּע י ֶ
ית ָקה ֶהעֱנִ ָ
ִא ָ
יוֹצא ַל ֶדּ ֶר ְך.
ית ְכּ ָלל ֵ
ִא ְל ָמ ֵלא ִהיא לֹא ָהיִ ָ
תּוּכל ָל ֵתת.
יוֹתר ִמזֶּה ִהיא לֹא ַ
ֵ
ית ָקה.
אוֹת ָך ִא ָ
וְ ָהיָה ִכּי ִתּ ְמ ָצ ֶאנָּה עֲנִ יָּה  -לֹא ִר ְמּ ָתה ְ
אַתּה ָח ָכםַ ,רב-נִ ָסּיוֹן,
וְ ַכ ֲא ֶשׁר ָתּשׁוּב ,וְ ָ
יתקוֹת ֵא ֶלּה.
תּוּכל אָז ְל ָה ִבין ַמה ֵהן ִא ָ
ַ
הקושי שלנו )האדם המודרני( להפוך את חייו לזמן איכות ,להערכתי ,נעוץ בכך שאנו דוהרים כסוסים
להגיע אל היעד ,אל הסוף ,אל העושר ואושר .בקיצור אל החלומות .בעוד שבעצם המסע טמון העושר
האמיתי" .התהליך חשוב לא פחות ,לעתים יותר ,מאשר תוצר המוגמר" .אפשר לדחות את הכל לתקופת
הפנסיה ואפשר להחליט עכשיו לחיות כמו בפנסיה .אפשר לחקות לאירועים מיוחדים ואפשר להפוך את
החיים לאירוע מיוחד .בקיצור ישנו מסע אל המטרה .מחד גיסא ללא מטרה קשה לצאת למסע ומאידך
גיסא המסע עצמו לא חשוב פחות מן המטרה עצמה.
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